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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hội nhập kinh tế thế giới là một tiến trình quan trọng trên con 

đường phát triển kinh tế của Việt Nam, mở ra thời kỳ mới với những 

vận hội mới cho đất nước. Hệ thống tài chính quốc gia là một trong 

những khâu quan trọng nhất để nền kinh tế có thể hội nhập thành 

công và Ngân sách nhà nước đóng vai trò đặc biệt giúp nhà nước 

thực hiện tốt chức năng của mình. 

Những năm qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước 

qua kho bạc nhà nước nói chung và kho bạc nhà nước Đà Nẵng nói 

riêng đã có những chuyển biến tích cực, công tác kiểm soát chi 

thường xuyên đã từng bước được hoàn thiện, ngày một chặt chẽ và 

đúng mục đích hơn cả về quy mô và chất lượng. Kết quả thực hiện cơ 

chế kiểm soát chi đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng ngân 

sách nhà nước ngày càng hiệu quả hơn. 

Thực hiện là vai trò cơ quan quản lý quỹ ngân sách nhà nước, 

thời gian qua KBNN Đà Nẵng đã thực hiện tốt vai trò của mình tiết 

kiệm cho ngân sách hàng tỷ đồng từ việc phát hiện và từ chối thanh 

toán những khoản chi thường xuyên không đúng chế độ, mục đích 

được giao. Tuy nhiên đứng trước yêu cầu cải cách hành chính giai 

đoạn 2016 – 2020 và do sự đa dạng của các khoản chi và sự thay đổi 

liên tục của cơ chế kiểm soát cũng như áp lực của cải cách hành 

chính nên công tác kiểm soát chi thường xuyên vẫn còn những tồn 

tại, hạn chế, bất cập như: Công tác KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN Đà Nẵng chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng lãng phí ngân 

sách Nhà nước; việc phân công nhiệm vụ KSC thường xuyên NSNN 

còn bất cập chưa tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng; Lộ trình cải 
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cách hành chính còn chậm chạp chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách 

hành chính của Nhà nước. 

   Xuất phát từ những khoảng trống nghiên cứu và các lý do nói 

trên, học viên đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện hoạt động 

kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng” làm đề tài 

luận văn tốt nghiệp nhằm tổng hợp cơ sở lý luận, phân tích thực trạng 

và kiến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết một số hạn chế còn 

tồn tại, góp phần đạt được những mục tiêu trong công tác kiểm soát 

chi thường xuyên mà KBNN đã đề ra. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận về kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN, đề tài sẽ tiến hành phân tích thực 

trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng, qua 

đó rút ra những đánh giá về những kết quả, hạn chế, đồng thời nghiên 

cứu đề xuất các kiến nghị để hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi 

thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu luận văn là những vấn đề thực tiễn 

kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng, cụ thể: 

+ Báo cáo số liệu hoạt động KSC thường xuyên qua KBNN Đà 

Nẵng;  

+ Hồ sơ KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng; Báo cáo 

đánh giá, tổng kết tình hình KSC thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng 

qua các năm thực hiện nghiên cứu) trên cơ sở các quy định của luật 

ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung nghiên cứu 

+ Về không gian 
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4. Phương pháp nghiên cứu: 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp một 

số phương pháp nghiên cứu như: 

- Phương pháp điều tra, thu thập 

- Phương pháp xử lý, tổng hợp 

- Phương pháp phân tích  

5. Bố cục của luận văn. 

Chương 1: Cơ sở lý luận về KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN. 

Chương 2: Thực trạng hoạt động KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN Đà Nẵng 

.Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động KSC 

thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng 

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hoạt động 

kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng”, tác giả đã 

thu thập, tìm hiểu và tham khảo một số bài báo khoa học, luận văn 

thạc sỹ đã được công bố có nội dung tương tự làm nền tảng cho quá 

trình hoàn thành luận văn. 

Tuy có nhiều điểm có thể kế thừa từ các nghiên cứu kể trên 

nhưng quan tổng quan tình hình nghiên cứu, có thể nhận thấy được 

khoảng trống nghiên cứu: 

- Về mặt lý thuyết: hiện nay với việc các quy định, các văn bản 

pháp quy mới chính thức có hiệu lực, đặc biệt là luật ngân sách 2015, 

nghị định 163, thông tư 324 về thay đổi mục lục ngân sách làm thay 

đổi cách hạch toán của các khoản chi thay ngân sách rất nhiều so với 

những văn bản pháp quy cũ đã hết hiệu lực như luật ngân sách 2003, 

nghị định 60, thông tư 59. Vì vậy, các nghiên cứu trên chưa cập nhật 
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đầy đủ những đổi mới trong hoạt động KSC thường xuyên NSNN 

qua KBNN như hiện nay 

- Về mặt thực tiễn: các công trình nghiên cứu trước đây, chưa 

có công trình nào đánh giá chuyên sâu thực trạng KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN Đà Nẵng nhằm hoàn thiện công tác này một cách 

hệ thống, đầy đủ cả về lý luận, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, quy trình 

để hoạt động KSC hiệu quả hơn. Mặc khác, những khuyến nghị của 

các tác giả trên không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay khi mà yêu 

cầu thực hiện cải cách hành chính được thực hiện ngày càng mạnh 

mẽ.   
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN 

 

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI NSNN 

1.1.1. NSNN và chi NSNN 

a. Khái niệm NSNN 

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà 

nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. (Khoản 14, điều 4,Luật 

NSNN số 83/2015/QH13) 

b. Chi NSNN 

-  Khái niệm 

-  Vai trò chi NSNN 

-  Đặc điểm chi NSNN 

1.1.2. Phân loại chi NSNN 

Chi NSNN bao gồm: Các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà 

nước; chi trả nợ của Nhà nước, chi viện trợ và các khoản chi khác 

theo quy định của pháp luật 

1.1.3. Hình thức chi trả các khoản chi từ NSNN 

a. Chi trả theo hình thức rút dự toán 

b. Chi trả theo hình thức lệnh chi tiền 

1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của KBNN  

a. Chức năng của KBNN 

- Quản lý Nhà nước về quỹ NSNN, các quỹ tài chính Nhà nước 

và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý. 
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- Huy động vốn cho NSNN, cho đầu tư phát triển qua hình 

thức phát hành công trái và trái phiếu. 

- Thực hiện và cụ thể hoá các chức năng nêu trên, Chính phủ, 

Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ của KBNN bao gồm những nhiệm 

vụ chuyên môn theo chức năng và nhiệm vụ quản lý nội ngành. 

b. Nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước 

- Quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính của Nhà nước 

- Hạch toán kế toán NSNN và các quỹ tài chính khác của Nhà 

nước 

- Để thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài 

chính Nhà nước, KBNN các cấp tổ chức thực hiện công tác hạch toán 

kế toán NSNN, kế toán các quỹ và tài sản do Nhà nước giao. 

- Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và điều hành vốn 

- Tổ chức huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển 

- Quản lý, cấp phát, cho vay đối với các chương trình mục tiêu 

của Chính phủ 

1.2. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN 

QUA KBNN 

1.2.1. Sự cần thiết phải thực hiện kiểm soát chi thường 

xuyên NSNN qua KBNN  

Thứ nhất, Thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa quan trọng 

trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tập trung mọi 

nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội 

Thứ hai, ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực, phát 

hiện những điểm chưa phù hợp trong cơ chế quản lý để từ đó kiến 

nghị với các ngành, các cấp sửa đổi, bổ sung kịp thời để các cơ chế 

quản lý và kiểm soát chi NSNN ngày càng được hoàn thiện, phù 

hợp và chặt chẽ hơn. 
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Thứ ba, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các gian lận, sai 

phạm, sai sót và lãng phí có thể xảy ra trong việc sử dụng kinh phí 

NSNN của các đơn vị, đảm bảo mọi khoản chi của NSNN được sử 

dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. 

Thứ tư, phải có một cơ quan nhà nước có chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi của NSNN để đảm bảo 

cho việc chi trả của Nhà nước là phù hợp với các nhiệm vụ đã giao. 

1.2.2. Khái niệm và đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN 

a. Khái niệm 

Kiểm soát chi (KSC) thường xuyên NSNN qua KBNN là quá 

trình KBNN thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi thường 

xuyên NSNN theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

tiêu do Nhà nước quy định và trên cơ sở những nguyên tắc, hình thức 

và phương pháp quản lý tài chính trong từng giai đoạn. 

b. Đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN 

Với khái niệm trên thì kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN được quy định thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát tuân thủ ( 

tuân thủ nguyên tắc quản lý tài chính, tuân thủ chế độ, tuân thủ chính 

sách, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền, tuân thủ chế độ kế toán…) và kiểm soát chuẩn theo quy định 

pháp lý Nhà nước được biểu hiện qua hình thức chuẩn biểu mẫu 

chứng từ chi NSNN và các quy định mã hoá như: mã đơn vị sử dụng 

NSNN, mã hệ thống mục lục NSNN… 

1.2.3. Nguyên tắc và yêu cầu kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN qua KBNN  

a. Nguyên tắc kiểm soát chi NSNN qua KBNN 

- Tất cả các khoản chi ngân sách nhà nước phải được kiểm tra, 
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kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán 

- Mọi khoản chi ngân sách nhà nước được hạch toán bằng 

đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách và mục lục 

ngân sách nhà nước 

- Việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho 

bạc Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp từ Kho bạc Nhà 

nước. 

- Trong quá trình kiểm soát, thanh toán, quyết toán chi ngân 

sách nhà nước các khoản chi sai phải thu hồi giảm chi hoặc nộp ngân 

sách. 

b. Yêu cầu đối với hoạt động KSC thường xuyên NSNN qua 

KBNN 

- Hoạt động kiểm soát chi NSNN phải thực sự đem lại hiệu quả 

cao nhất trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, để phát triển kinh tế - 

xã hội và chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Hoạt động kiểm soát chi NSNN cần phải được tiến hành thận 

trọng. 

- Tổ chức bộ máy kiểm soát chi NSNN qua KBNN phải gọn 

nhẹ theo hướng cải cách hành chính, thu gọn các đầu mối quản lý, 

đơn giản hoá quy trình và thủ tục hành chính. 

- Hoạt động kiểm soát chi NSNN cần được thực hiện đồng bộ, 

nhất quán và thống nhất với quy trình quản lý NSNN từ khâu lập dự 

toán, chấp hành ngân sách đến khâu quyết toán NSNN 

1.2.4. Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua 

KBNN 

Kiểm soát chi NSNN qua KBNN là việc KBNN tiến hành 

thẩm định, kiểm tra, kiểm soát các khoản chi NSNN phù hợp với các 

chính sách, chế độ, định mức chi tiêu do nhà nước quy định. 
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- Kiểm soát, đối chiếu các khoản chi so với dự toán ngân sách 

nhà nước, bảo đảm các khoản chi phải có trong dự toán ngân sách 

nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, số dư tài khoản dự toán của 

đơn vị còn đủ để chi. 

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, 

chứng từ theo quy định đối với từng khoản chi. 

- Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, bảo đảm đúng chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định. Đối với các khoản chi chưa có chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước căn cứ 

vào dự toán ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giao để kiểm soát 

1.2.5. Những tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát 

chi thường xuyên NSNN qua KBNN 

a. Các chỉ tiêu đánh giá về khối lượng  

- Số món chi thường xuyên đã thực hiện;  

- Doanh số chi thường xuyên NSNN  

- Tỷ lệ số khoản chi được kiểm soát so với tổng số khoản chi 

NSNN  

- Số hồ sơ chưa chấp hành đúng qui định; Số lượng hồ sơ 

KBNN giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá hạn; Tổng số tiền KBNN 

từ chối cấp phát, thanh toán qua kiểm soát chi  

b. Các chỉ tiêu đánh giá về chất lượng, hiệu quả hoạt động 

kiểm soát chi thường xuyên 

Tiêu chí đánh giá về chất lượng dịch vụ hành chính công trong 

hoạt động quản lý chi NSNN gồm:  

- Chất lượng quy trình thực hiện 

- Kỹ năng xử lý nghiệp vụ của cán bộ công chức, viên chức 
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KBNN trong giao dịch với đơn vị sử dụng NSNN;  

- Thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ công chức, viên 

chức KBNN trong giao dịch với đơn vị sử dụng NSNN: Cán bộ công 

chức, viên chức KBNN trả lời thoả đáng những thắc mắc của đơn vị 

sử dụng NSNN; Đại diện giao dịch của đơn vị sử dụng ngân sách 

được cán bộ công chức, viên chức hướng dẫn thủ tục đầy đủ, dễ hiểu; 

KBNN phục vụ công bằng với tất cả các đối tác giao dịch;  

- Đơn vị sử dụng NSNN luôn nhận được các thông tin kịp thời từ 

KBNN về các vấn đề mới phát sinh; KBNN giải quyết những khiếu nại 

nhanh chóng, chính xác; Mức độ thuận tiện trong giao dịch; Cơ sở vật 

chất, tiện nghi giao dịch 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT 

CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 

Một là, yếu tố thể chế, pháp lí. Trong nhóm yếu tố này, Luật 

Ngân sách nhà nước được coi là yếu tố rất quan trọng. 

Hai là, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN. 

Ba là, dự toán NSNN. 

Bốn là, tổ chức bộ máy và thủ tục kiểm soát chi. 

Năm là, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác 

kiểm soát chi. 

Sáu là, ý thức chấp hành của các đơn vị sử dụng kinh phí 

NSNN 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG 

XUYÊN NSNN TẠI KBNN ĐÀ NẴNG 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ KBNN ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Tổ chức bộ máy của KBNN Đà Nẵng 

Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy KBNN Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KBNN Đà 

Nẵng 

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN 

NSNN TẠI KBNN ĐÀ NẴNG 
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2.2.1. Thực trạng hình thức chi trả các khoản chi thường 

xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng 

a. Chi trả theo hình thức rút dự toán 

 

 

Sơ đồ 2.2. Quy trình chi trả các khoản chi thường xuyên  

theo hình thức rút dự toán 

Chi NSNN theo dự toán là phương thức cấp phát tiên tiến tạo 

sự chủ động cho đơn vị sử dụng NSNN trong việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao. Tuy nhiên, do cơ chế tạm cấp kinh phí, ứng trước dự 

toán nên nhiều bộ, cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương 

còn ỷ lại, dẫn đến việc phân bổ và giao dự toán không đúng quy định 

ảnh hưởng tới chi tiêu của đơn vị sử dụng ngân sách và công tác 

kiểm soát chi của kho bạc. 

b. Chi trả theo hình thức lệnh chi tiền 

Theo hình thức cấp phát lệnh chi tiền này, kho bạc chỉ việc 

xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc cấp tiền mặt cho 

tổ chức, cá nhân được hưởng ngân sách theo lệnh của cơ quan tài 

chính mà không phải thực hiện kiểm soát chi. Như vậy công tác kiểm 

soát chi cùng lúc có 2 cơ quan đảm trách nên dễ dẫn đến thiếu thống 

nhất và không đồng bộ. 
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2.2.2. Quy trình KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Đà 

Nẵng 

a. Mục tiêu của quy trình KSC thường xuyên 

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, tất cả các khoản chi phải 

có trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kiểm soát các khoản chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức do cấp có thẩm quyền quy định, đảm bảo các khoản NSNN chi 

ra không bị thất thoát, đảm bảo hiệu quả. 

- Các khoản chi phải có đầy đủ chứng từ, hồ sơ, thủ tục theo 

quy định. 

- Đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, tránh phiền hà cho 

khách hàng. 

- Có sự phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các cán bộ tham gia 

quy trình kiểm soát chi. 

- Các khoản chi phải được thanh toán trực tiếp đến đối tượng 

được hưởng (người hưởng lương, phụ cấp lương, thu nhập tăng thêm, 

thanh toán cho đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ…). 

b. Nguyên tắc thực hiện quy trình giao dịch một cửa trong 

KSC thường xuyên tại KBNN Đà Nẵng 

- Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng chế độ, quy trình 

nghiệp vụ; giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho khách 

hàng;  

- Công khai các hồ sơ, thủ tục, quy trình chi ngân sách; trách 

nhiệm của cán bộ KBNN; thời hạn giải quyết công việc;  

- Nhận hồ sơ chi NSNN và trả kết quả tại một đầu mối, không 

yêu cầu khách hàng phải liên hệ với nhiều bộ phận. 
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c. Trách nhiệm của cán bộ KBNN Đà Nẵng trong việc thực hiện 

quy trình giao dịch “một cửa” trong kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN 

- Đối với cán bộ kiểm soát chi 

- Đối với Kế toán trưởng 

- Đối với Giám đốc 

d. Quy trình KSC một cửa tại KBNN Đà Nẵng 

 

Sơ đồ 2.4. Quy trình KSC một cửa NSNN qua KBNN Đà Nẵng 

2.2.3. Chế độ cấp phát, thanh toán và kiểm soát chi ngân 

sách Nhà nước đối với các đơn vị có cơ chế tài chính riêng 

a. Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện 

khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính 

b. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

  

1 
Khách 

hàng 

Cán bộ 

KSC 

2 Kế toán 

trưởng 

6 

7 
3 

5 5 
4 Giám 

đốc 

Thủ quỹ Thanh toán 

viên 

Trung tâm 

thanh toán 
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2.3. KẾT QUẢ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN ĐÀ 

NẴNG 

Bảng 2.1. Số liệu chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng 

 (2015 – 2017) 

ĐVT: Triệu đồng  

Các chỉ tiêu 
Năm  

2015 
Năm 2016 

Năm 

 2017 

So sánh (%) 

2016/2015 2017/2016 

Chi NS TW 837,299 896,845 988,546 7.11 10.22 

Chi NS ĐP 1,247,139 1,427,554 1,727,980 14.47 21.04 

Tổng Chi NS 2,084,438 2,324,399 2,716,526 11.51 16.87 

(Nguồn: Báo cáo chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng) 

Qua bảng số liệu ta thấy, số chi thường xuyên NSNN năm sau 

luôn cao hơn năm trước. Chi ngân sách trung ương năm 2016 tăng so 

với 2015 là 7,11%, năm 2017 tăng 10.22% so với năm 2016; chi 

ngân sách địa phương năm 2016 tăng 14.47% so với 2015, năm 2017 

tăng 21.04% so với năm 2016. Tốc độ tăng của năm 2017 so với năm 

2016 mạnh hơn so với tốc độ tăng của năm 2016 so với năm 2015. 

Nguyên nhân của việc kinh phí thường xuyên tăng này là do có sự 

biến động mức lương tối thiểu theo lộ trình cải cách tiền lương hằng 

năm của Chính phủ và do sự thay đổi các chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn liên quan đến các nội dung chi thường xuyên, mặc dù Chính 

phủ đã có những biện pháp thắt chặt chi tiêu công kiềm chế lạm phát 

ổn định kinh tế vĩ mô cũng không hề dễ do các biện pháp tiết kiệm 

chi tiêu đã được áp dụng nên khó có thể tiết kiệm NSNN hơn nữa khi 

chưa có sự thay đổi mạnh về hệ thống và cơ chế chi tiêu. Hơn nữa, 

chính phủ sẽ cần phải tiếp tục duy trỳ các khoản chi vì mục đích an 

sinh xã hội, chi trả nợ.   
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Bảng 2.2. Tình hình hoạt động kế toán tại KBNN Đà Nẵng 

Các chỉ tiêu 2015 2016 2017 

- Số lượng các đơn vị giao dịch 159 292 324 

- Số lượng các TK mở tại KB 394 515 674 

- Số lượng chứng từ phát sinh bình quân/ngày 670 720 768 

(Nguồn: Báo cáo chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng) 

Qua số liệu trên cho thấy hoạt động của KBNN Đà Nẵng năm 

sau luôn cao hơn năm trước. Do vậy, công tác kiểm soát chi NSNN 

qua KBNN sẽ tăng về khối lượng công việc, việc kiểm soát chi đảm 

bảo chất lượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức chi là rất khó khăn 

cho cán bộ kiểm soát chi của KBNN Đà Nẵng 

Bảng 2.3. Kết quả công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN  

Đà Nẵng (2015 -2017) 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm 

Số đơn 

vị  

chưa 

chấp 

hành 

đúng 

Số chi 

từ 

chối 

thanh 

toán 

Trong đó 

Chi 

vượt 

dự 

toán 

Chi 

sai 

nguồn 

Sai 

mục 

lục 

ngân 

sách 

Sai chế 

độ, 

tiêu 

chuẩn, 

định 

mức 

Sai 

các 

yếu tố 

trên 

chứng 

từ 

Thiếu 

hồ sơ, 

thủ 

tục 

2015 37 215 44 31 75 54 87 11 

2016 46 327 56 45 101 90 125 35 

2017 50 334 15 38 117 78 101 86 

Tổng cộng 133 867 115 114 293 222 313 132 

       (Nguồn: Báo cáo chi thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng) 

Qua số liệu trên ta thấy công tác kiểm soát chi tại KBNN Đà 

Nẵng thật sự có hiệu quả. Số tiền từ chối thanh toán qua các năm đều 

tăng qua 3 năm, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy 
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định của Chính phủ về thắt chặt chi tiêu công, kiềm chế lạm phát. Qua 

đó, cũng nói lên rằng các đơn vị sử dụng ngân sách còn rất lỏng lẻo 

trong khâu chuẩn chi và những người làm công tác kế toán ở các đơn vị 

trình độ vẫn còn có nhiều hạn chế. 

2.4. KHẢO SÁT CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỊ SỬ DỤNG NGÂN 

SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

2.4.1. Mô tả mẫu và phương pháp chọn mẫu 

2.4.2. Thông tin chung về đơn vị được phỏng vấn và người 

được phỏng vấn 

2.4.3. Thực trạng hoạt động kiểm soát chi thường xuyên 

NSNN tại KBNN Đà Nẵng qua kết quả điều tra 

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN ĐÀ NẴNG 

2.5.1. Những kết quả đạt được 

Một là, có đóng góp quan trọng trong thực hiện Luật NSNN 

trên địa bàn. 

Hai là,công tác lập dự toán, xét duyệt và phân bổ dự toán đã 

dần đi vào nề nếp. 

Ba là, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đơn vị trong việc 

quản lý chi thường xuyên NSNN cũng được quy định rõ hơn. 

Bốn là, thông qua công tác KSC thường xuyên NSNN, KBNN 

đã phát hiện và từ chối cấp phát thanh toán của các đơn vị chưa chấp 

hành đúng đúng thủ tục, chế độ quy định, chi sai mục đích hoặc 

không được ghi trong dự toán được duyệt, hủy bỏ dự toán dư thừa 

cuối năm. 

Năm là, thông qua công tác KSC thường xuyên đã hạn chế tối 
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đa việc rút kinh phí về quỹ tiền mặt để tọa chi trong những ngày cuối 

năm của các đơn vị thụ hưởng NSNN; đồng thời, tạo điều kiện cho 

các đơn vị dự toán chấp hành việc sử dụng vốn NSNN theo đúng dự 

toán được duyệt và chế độ định mức của Nhà nước. 

Sáu là, cùng với việc bảo đảm cho nguồn vốn của NSNN được 

sử dụng đúng mục đích, thanh toán đúng đối tượng, công tác KSC 

thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN trong những năm vừa qua 

đã góp phần rất tích cực vào việc tăng cường chế độ quản lý tiền mặt, 

ổn định lưu thông tiền tệ. 

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác kiểm 

soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng 

a. Những hạn chế 

- Một là, chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng tỷ 

trọng thanh toán bằng tiền mặt còn khá cao. 

- Hai là, hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi vừa thiếu, vừa lạc 

hậu, không thống nhất và không theo cơ chế thị trường, nên gây khó 

khăn cho việc tuân thủ các điều kiện chi NSNN đã được quy định. 

- Ba là, việc phân định trách nhiệm chưa thực sự chặt chẽ. 

- Bốn là, kiểm soát chi mua sắm tài sản như hiện nay còn dẫn 

đến thất thoát NSNN và sử dụng không hiệu quả tài sản. 

- Năm là, cơ chế KSC thường xuyên NSNN của KBNN Đà 

Nẵng hiện nay chủ yếu là kiểm soát trên hồ sơ chứng từ của đơn vị, 

do đó nhiều khoản chi không đầy đủ thủ tục, không chi đúng mục chi 

thì KBNN Đà Nẵng yêu cầu đơn vị hoàn thiện lại hồ sơ chứng từ cho 

đúng quy định. 

- Sáu là, Tuy hiện nay quy trình giao dịch kho bạc điện tử đang 

được triển khai hoàn thiện, tại KBNN Đà Nẵng đã được áp dụng vào 

cuối tháng 10 năm 2017 nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn và vướng 
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mắc, nên việc thực hiện giao dịch một cửa các thủ tục hành chính liên 

quan đến KSC thường xuyên NSNN tại KBNN Đà Nẵng vẫn đang sử 

dụng phần mềm giao nhận một cửa với phương thức quản lý truyền 

thống theo kiểu phân tán. 

- Bảy là, nguồn nhân lực KBNN Đà Nẵng còn chưa chuyên 

nghiệp, trình độ và năng lực sử dụng công nghệ thông tin phục vụ các 

hoạt động nghiệp vụ của cán bộ kho bạc còn hạn chế. 

b. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Hệ thống pháp luật hiện hành về NSNN chưa thực sự chặt 

chẽ và đồng bộ. 

- Do nhiều ngành, nhiều lĩnh vực chi thường xuyên ngân sách 

riêng, nên trước đây phân ra nhiều hình thức KSC khác nhau. 

- Lực lượng cán bộ KBNN nói chung, cán bộ trực tiếp làm 

công tác KSC NSNN tại KBNN Đà Nẵng còn và thiếu. 

- Cơ chế thực hiện công khai, dân chủ tại các đơn vị đã có 

nhưng việc thực thi lại chỉ ở mức độ nhất định, chưa có chế tài đủ 

mạnh bắt buộc thủ trưởng phải công khai, minh bạch chi tiêu ngân 

sách tại đơn vị, đây cũng là một trong những nguyên nhân và khó 

khăn cho khâu kiểm soát của KBNN và hiệu quả của sử dụng NSNN. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM 

SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

QUA KBNN ĐÀ NẴNG 

 

3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ 

3.1.1. Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 

3.1.2. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện hoạt động kiểm 

soát chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng  

- Phải đảm bảo tất cả các khoản chi tiêu từ NSNN đều được 

kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống KBNN. 

- Bảo đảm sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả kinh phí NSNN. Cơ 

chế cấp phát và kiểm soát chi phải đạt mục tiêu chi đúng, chi đủ, kiểm 

soát chặt chẽ việc sử dụng NSNN để góp phần loại bỏ tiêu cực, chống 

tham ô, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nhà nước. 

- Qui trình, thủ tục kiểm soát chi thường xuyên NSNN phải 

đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ ràng, công khai, minh bạch. Vừa 

đảm bảo thuận lợi cho đơn vị sử dụng NSNN vừa đảm bảo các yêu 

cầu về quản lý ngân sách. 

- Làm cho các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thấy được 

quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng kinh phí NSNN. Từ đó nâng 

cao ý thức chấp hành các chế độ chi tiêu NSNN, sử dụng kinh phí 

đúng đối tượng, đúng định mức, tiết kiệm và hiệu quả. 

3.2. CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KBNN ĐÀ NẴNG 

NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 

THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN 

3.2.1. Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền về việc thanh toán 

không dùng tiền mặt đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
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sách 

3.2.2. Cần có các phương pháp tra cứu nhanh, chính xác 

các văn bản chế độ và xác định thống nhất nội dung chi với mục 

lục ngân sách trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN 

Đà Nẵng 

3.2.3. Kiểm soát chi theo kết quả đầu ra 

3.2.3. Tăng cường công tác thanh tra tài chính, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

3.2.4. Tăng cường kỷ luật thanh toán tạm ứng ngân sách 

Nhà nước 

3.2.5. KBNN Đà nẵng cần phối hợp tốt với cơ quan tài 

chính và tham mưu điều hành ngân sách cho lãnh đạo thành phố 

3.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, điều hành, KSC 

thường xuyên NSNN đối với đơn vị sử dụng NSNN và cán bộ KSC 

của hệ thống KBNN 

3.2.7.  Đẩy nhanh tiến trình hiện đại hoá công nghệ KBNN 

3.2.8. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị sử dụng 

ngân sách với KBNN Đà Nẵng 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với Bộ tài chính 

3.3.2. Kiến nghị với KBNN 

3.3.3. Với chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố 

Đà Nẵng 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
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KẾT LUẬN 

 

Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt 

Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng là một trong những vấn đề rất 

cần thiết và quan trọng góp phần sử dụng hiệu quả, đúng mục đích 

NSNN. Đồng thời làm lành mạnh nền tài chính, nâng cao tính công 

khai, minh bạch, dân chủ trong việc sử dụng nguồn lực tài chính quốc 

gia nói chung và NSNN nói riêng, đáp ứng được nhu cầu trong quá 

trình đổi mới chính sách tài chính của nước ta khi hội nhập với nền 

kinh tế thế giới. 

Với kết cấu 3 chương, đề tài "Hoàn thiện hoạt động kiểm soát 

chi thường xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng" đã giải quyết được 

một cách cơ bản những yêu cầu đặt ra, thể hiện thông qua những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

Từ phương diện lý luận cũng như các quy định của Luật 

NSNN và các văn bản pháp quy có liên quan, đề tài đã phân tích, làm 

rõ thêm về chi thường xuyên NSNN, cơ chế KSC thường xuyên 

NSNN qua KBNN; vai trò, vị thế và trách nhiệm của KBNN trong 

việc quản lý và kiểm soát chi thường xuyên các khoản chi của 

NSNN, trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình chi 

tiêu NSNN. 

Trên cơ sở khảo sát thực tế, thống kê, tổng hợp và phân tích, đề tài đã 

đánh giá được thực trạng về cơ chế cũng như kết quả thực hiện cơ 

chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, thấy được những thành 

tựu đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân 

của những tồn tại. Từ đó, đề tài nêu quan điểm hoàn thiện cơ chế 

KSC thường xuyên NSNN qua KBNN. Đồng thời đưa ra các giải 

pháp, bao gồm cơ chế và quy trình có tính chất đổi mới cả về phương 
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thức và cách làm trong việc KSC thường xuyên NSNN; đề xuất các 

điều kiện cần thiết chủ yếu có liên quan đến các cấp, các ngành và 

cho chính bản thân hệ thống KBNN để thực hiện có hiệu quả cơ chế 

KSC thường xuyên NSNN qua hệ thống KBNN trong các giai đoạn 

tiếp theo. 

Cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là vấn đề phức 

tạp, nhạy cảm, động chạm trực tiếp tới quyền lợi cũng như tư duy, 

cách làm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có sử dụng 

NSNN trên phạm vi toàn quốc, đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu 

công phu, toàn diện. Các giải pháp phải có tính hệ thống và xuyên 

suốt, cần phải có sự sửa đổi, bổ sung từ các văn bản luật đến các văn 

bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành và địa phương. 

Tác giả hy vọng bản luận văn này sẽ là cơ sở tham khảo để 

KBNN tiếp tục hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN trong 

thời gian tới. 

  






